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 راهبرد مجلس دهم

 صنعت و نقش مجلس شوراي اسالميمسائل اساسي بخش 

 
 

 

 

 

 مقدمه

اين گزارش با هدف تأكيد بر اهميت راهبردي بخش صننعت كونورس سناختارس تكنا ي س     

انداز بخش براساس اسناد باالدستی تهيه شده و وضعيت اينن بخنش   ها و چوممأموريت

صننعتیس  گنااري  افزودهس ميزان سرمايههاي كالن ازجمله نرخ رشد ارزشبراساس شاخص

-1389) صادرات صنعتیس توكيل سنرمايه اابنت ناخنا ص و مينزان اشنتياد رنی دوره      

هاي برنامه پنجم توسنعه اسنت. باتوجنه بنه     باشد كه عمدتاً در برگيرنده سادمی (1393

ست آمده از وضعيت بخش صنعت كوورس راهكارهاي الزم در اين خصوص ارائه دهنتايج ب

اسالمی در هدايت و حماينت بخنش صننعت بنراي      شده و نقش و جايگاه مجلس شوراي

 دستيابی به اهداف مورد نظر نيز احصا و مورد تأكيد قرار گرفته است. 

 

 اهميت راهبردي بخش صنعت .1

بخش صنعت در اقتصاد ايران از اهميت زيادي برخوردار است. اينن بخنش بنا دارا بنودن     

هناي اخينرس بعند از    سناد ( در GDPدرصد از تو يد ناخنا ص داخلنی )   16سهمی حدود 

درصد نيروي كنار كونور    30بخش خدمات در رتبه دوم اقتصاد كوور قرار دارد و حدود 

هاي كلنی اقتصناد   هاي كلی نظامس سياستنيز در بخش صنعت اشتياد دارند. در سياست
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هاي كلی برنامه شوم توسعهس بخش صنعت مورد توجنه قنرار گرفتنه    مقاومتی و سياست

 هاي ماكور آمده است.احكام مرتبط با بخش صنعت در سياست 1است. در جدود 

 

 خصوص بخش صنعتهاي كلي درسياست .1جدول 

 هاي كلي نظامسياست

 )بخش صنعت(

 هاي كليسياست

 )بخش صنعت( اقتصاد مقاومتي

 هاي كليسياست

  برنامه ششم توسعه

 )بخش صنعت(
افزايش سهم بخش صننعت در تو يند   

افنزوده بخنش   داخلی و افنزايش ارزش 

دسنتيابی بنه رشند     )از رريق صنعتس

انتخاب س گااري صنعتیمطلوب سرمايه

ي ارتقا سمحورفرآيندهاي صنعتی دانش

(س منز ننت كننارس تننالش و كننارآفرينی  

پايري صنعت ملی افزايش توان رقابت

گسترش ما كيت و منديريت  ) براساس

رعاينننت انننندازه س بخنننش ديردو تنننی

امتيازات خاص و  يو س هااقتصادي بنگاه

وري افزايش بهرهر(س ضروانحصارات دير

وينن ه نيننروي كننار و هعوامننل تو ينند بنن

سطح فنناوري صنناي     يارتقاس سرمايه

هنناي كوننور و دسننتيابی بننه فننناوري 

گسننترش ا )پيوننرفته و راهبننرديس بنن 

 سايجاد قدرت رراحی ستحقيق و توسعه

تقويت همكاري مراكز علمیس آموزشیس 

امننل تع سوننورپ وهوننی و صنننعتی ك

سننازنده بننا مراكننز پيوننرفته علمننی و 

هاي گيري از مزيتبهرهس صنعتی جهان

 صننادرات و تو ينند سننهم افننزايش

 و بنينان داننش  و خدمات محصوالت

 اقتصننناد اود رتبنننه بنننه دسنننتيابی

 قنرار  محنور  -منطقنه  در بنياندانش

 بننا اقتصنناد در وريبهننره رشنند دادن

 توانمندسنازي  تو يندس  عوامل تقويت

 پنايري كنار و تقوينت رقابنت    نيروي

 اجنراي  ظرفينت  از استفاده -اقتصاد

 جهننت در هننايارانننه هدفمندسننازي

 -وريبهنره  و اشنتياد  تو يدس افزايش

 از هدفمننند جانبننههمننه حمايننت

 تونويق  -خندمات  و كاالها صادرات

 بنننراي خنننارجی گنننااريسنننرمايه

 ملنی  تو يند  رينزي برنامنه  -صادرات

 صننادراتیس نيازهنناي بننا متناسنن 

 و جديننند بازارهننناي دهنننیشنننكل

 بنا  اقتصنادي  بخوی پيونندهاي تنوع

 -منطقه كوورهاي با وي هبه كوورها

 صنادرات  تو يندس  تسهيل و گسترش

 خدمات و كاال

بهبنود   -رشد اقتصنادي شنتابان  

جاب  -وكارمستمر فضاي كس 

 -گااران خارجیسرمايه سرمايه

حقننق كامننل هدفمندسننازي   ت

ها در جهت افزايش تو يدس يارانه

افزايش نرخ  -ورياشتياد و بهره

هنناي افننزوده بخننشرشنند ارزش

صنعتس معدن و صناي  معدنی و 

محصوالت آن با افزايش صادرات 

هاي كلی صنعت اجراي سياست

بنيننان نمننودن شداننن -و معنندن

شيوه تو يد و محصوالت صنعتی 

و خننندمات وابسنننته بنننه آنس   

سننازي تجنناري و تقويننت نوننان

حضننور در بازارهنناي منطقننه و  

او وينننت دادن بنننه   -جهنننان

 -هاي راهبنردي صننعتی   حوزه

او ويت دادن به تأمين مواد مورد 

 كوورنياز صناي  داخلی 
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 هاي كلي نظامسياست

 )بخش صنعت(

 هاي كليسياست

 )بخش صنعت( اقتصاد مقاومتي

 هاي كليسياست

  برنامه ششم توسعه

 )بخش صنعت(
نسننبی موجننود و كونن  و آفننرينش   

 (سهاي جديند نسنبی و رقنابتی   مزيت

هاي تخصصی و افنزايش  توسعه توكل

هننا بننا سننازينقننش آنهننا در تصننميم

هناي تخصصنی و   سازي داورينهادينه

در اي انسجام و تعادد منطقه سايحرفه

حمايننت و ايجنناد  ) كوننورس از رريننق 

هننا و زيربناهننا و برقننراري  زيرسنناخت

هاي مناسن  بنا رعاينت اصنود     مووق

رشنند س )آمننايش سننرزمينی و امنيتننی

مستمر صادرات كاال و خدمات صنعتی 

 سكيفيننت كاالهننا يتقننارا (كوننورس بننا

هناي  حمايت سشناسايی و تحصيل بازار

مننرار مننا یس سياسننی و مقرراتننی از   

گسننترش صننناي   سصنننعتیصننادرات 

وي ه صنناي  داراي محتنواي   هدستی ب

گيننري از فرهنگننی و هنننري و بهننره 

هناي  ايجاد خوشنه  سصنعت گردشگري

تقويننت صننناي   ) صنننعتیس از رريننق 

كوچک و متوسط و برقراري پيوند آنها 

افزاينی  منظنور هنم  با صناي  بزرگ بنه 

 )توان رقابتی يصنعت و ارتقا
 www.maslahat.ir: سايت مجم  توخيص مصلحت نظام به آدرس اينترنتی: مأخذ
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اننداز بخنش   چونم تجنارتس   و معندن  صنعتس وزارت راهبردي اساس سند برنامهبر 

؛ دستيابی به جايگاه نخست اقتصادي و فناوري در منطقنه بنا   1404صنعت در افق ساد 

گنااري و تو يند   بنر سنرمايه  افنزوده مبتننی  تأكيد بر رشد مستمر اقتصادي و رشند ارزش 

س منديريت  س اشتياد پايدارهاي انسانیس ارتقاي توانمندي و شايستگی سرمايهمحورصادرات

هاي خصوصی بزرگ و توانمنند  س توويق ايجاد بنگاهس مديريت زنجيره ارزشبخش بازاراار

اي هناي منطقنه  قابلينت گنااري متنوازن و متناسن  بنا     س توسعه سرمايهي و تجاريتو يد

س معندنی و تجناري در   هاي صننعتی ها و فناوريس توسعه ظرفيتبر آمايش سرزمينمبتنی

. اهداف مورد نظر براساس اين سنند در  جهت ارتقاي سطح رفاه جامعه تعيين شده است

 صنعت كوور عبارتند از:

س قنه دستيابی به جايگاه نخست صننعت خنودرو منط   :صنعت خودروانداز ـ چشم

بنر توسنعه   پنايري مبتننی  رتبه پنجم آسيا و رتبه يازدهم جهان با تكيه بر توسعه رقابنت 

 فناوريس

كسن  جايگناه هفنتم دنينا بنا تو يند        :توسعه صنعت فوالد ايرانانداز ـ چشم

 ميليون تن فوالد خامس 55سا يانه 

: دستيابی به جايگاه سوم صنعت نسناجی  صنعت نساجي و پوشاکانداز ـ چشم

س نوسنازي و  پنايري منطقه و رسنيدن بنه رتبنه پنجناهم جهنان بنا تكينه بنر رقابنت          در

 وري عوامل تو يدسگااري همراه با توسعه فناوري و ارتقاي بهرهسرمايه

كس  جايگاه سوم جهان با ظرفينت تو يند سنا يانه     :صنعت سيمانانداز ـ چشم

 ميليون تن و رتبه اود در صادرات جهانی و ظرفيت تو يد در منطقهس 120

 بنه جايگناه اود در منطقنه و كسن      نرسنيد  :صنعت تاير و تيوبانداز ـ چشم
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 حجم تو يد در جهانس صددر 3

س حفن  جايگناه دوم منطقنه    :توسعه صنعت لوازم خـانیي ايـران  انداز ـ چشم

 3ميلينون دسنتگاه و صنادرات     16داراي نام تجاري معتبر در جهنان بنا تو يند سنا يانه     

 ميليارد دالرس

كس  جايگاه چهارم در جهان با ظرفيت  :صنعت كاشي و سراميکانداز ـ چشم

 ر صادراتسميليارد دال 2ميليون مترمرب  و  700تو يد سا يانه 

بينی شده كه در اين خصوص هدف كمی پيش 12سندس تعداد ازسوي ديگر در اين 

افنزوده بخنش از تو يند ناخنا ص     پنايريس افنزايش سنهم ارزش   توان به افزايش رقابتمی

افزوده صننعتی جهنانس ارتقناي    افزوده صنعتی كوور در ارزشداخلیس افزايش سهم ارزش

انس افنزايش سنهم   وريس افزايش سهم صادرات صنعتی كوور در صادرات صنعتی جهبهره

افنزوده و صنادرات صننعتی كونورس افنزايش      تو يدات با فناوري متوسنط و بناال در ارزش  

گااري خارجیس توسعه اشتياد پايندارس افنزايش سنهم و نقنش بخنش خصوصنیس       سرمايه

محيطی در راستاي دستيابی به اهداف توسعه پايدارس ا حاق بنه  هاي زيستارتقاي شاخص

هاي آنس ارتقناي سنهم بخنش خصوصنی     برداري از ظرفيتبهرهسازمان تجارت جهانی و 

 واقعی در واگااري ما كيت واحدهاي صنعتیس معدنی و تجاري اشاره كرد.
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 هاي كالنوضعيت بخش صنعت براساس شاخص .2

هاي مختل  اقتصناد كونور آمنده اسنت.     س روند متوسط رشد اقتصادي بخش2در جدود 

س متوسنط ننرخ رشند تو يند     1393ا ی  1390هاي سادبراساس ارالعات اين جدودس در 

درصد كاهش يافته و همزمان متوسنط ننرخ رشند بخنش      3/0ناخا ص داخلیس به منفی 

هناي  هناي مناكورس بجنز بخنش    درصد رسيده است. رنی سناد   3/0صنعت نيز به منفی 

 اند.هاي اقتصادي كوورس با رشد منفی همراه بودهكواورزي و معدنس ساير بخش

 

 1393الي  1390هاي هاي مختلف كشور طي سال. متوسط رشد اقتصادي بخش2جدول 
 )درصد(

 معدن صنعت 
بازرگاني، رستوران 

 و هتلداري
 ساختمان نفت كشاورزي

توليد ناخالص 

 داخلي

توليد ناخالص 

 )بدون نفت( داخلي

 متوسط نرخ رشد

(1390- 1393) 
3/0 - 1/7 4/1 - 3 6/10 - 2/1 - 3/0 - 5/1 

 .1394وزارت صنعتس معدن و تجارتس برنامه راهبردي وزارت صنعتس معدن و تجارتس تيرماه  مأخذ:
 

هناي  هاي مختل  اقتصادي كونور رنی سناد   افزوده بخشس روند ارزش3در جدود 

افنزوده بخنش صننعت از سناد     آمده است. براساس اين جندودس ارزش  1393ا ی  1390

افزايش يافتنه اسنت. رشند     1393در ساد  روند نزو ی داشته و مجدداً 1392ا ی  1390

بنا   1391درصد بوده كنه در سناد    6/5معادد  1390افزوده بخش صنعت در ساد ارزش

 1393درصد رسنيد. در سناد    -4به  1392درصد و در ساد  -5/8يک افت محسوس به 

 درصد افزايش يافت.   7/6افزوده اين بخش به رشد ارزش
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 هاي اقتصاد كشورو ديیر بخش افزوده بخش صنعت. ارزش3جدول 
 (1383)به قيمت اابت ساد 

 سال
 توليد ناخالص داخلي

 به قيمت پايه )ميليارد ريال(

 هاي مختلف اقتصاديافزوده بخشارزش

 خدمات ساختمان برق، آب و گاز معدن صنعت كشاورزي نفت

1390 
 1200023 148871 30359 23614 358710 120658 1809587 2157934 ارزش

 8/5 5/2 3/0 1/20 6/5 - 1/0 4/5 3/4 نرخ رشد

1391 
 1213421 143471 30707 23034 328379 125120 1793351 2011554 ارزش

 1/1 -6/3 1/1 - 5/2 - 5/8 7/3 - 9/0 - 8/6 نرخ رشد

1392 
 1195684 139063 32359 23710 315000 130952 1774110 1972853 ارزش

 -5/1 -1/3 4/5 3 -4 7/4 - 1/1 - 9/1 نرخ رشد

1393 
 1224540 138537 34777 25513 336696 135912 1823406 2031596 ارزش

 4/2 -4/0 5/7 8/9 7/6 8/3 8/2 3 نرخ رشد

 هاي مختل .نماگر اقتصادي بانک مركزي جمهوري اسالمی ايرانس ساد مأخذ:

 

هاي ترتي  بخشس به1393ا ی  1390هاي س در ری ساد4براساس ارالعات جدود 

اي كه رنی اينن   گونهخدماتس صنعت و نفتس بيوترين سهم را در اقتصاد كوور داشته به

درصديس بعد از بخش خدماتس بيوترين  16سا هس بخش صنعت با سهم حدود دوره چهار

سهم را در اقتصاد كوور داشته است. سهم بخش صنعت از رشد اقتصناد كونور در اينن    

 درصد بوده است. 16رور ميانگين حدود هباً اابت و بهاس تقريساد
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 هاي مختلف اقتصادي كشور. برآورد سهم بخش4جدول 
 (1383)به قيمت اابت ساد 

 سال
 سهم بخش از اقتصاد

 خدمات ساختمان برق، آب و گاز معدن صنعت كشاورزي نفت

1390 16 6/5 6/16 1/1 4/1 7 6/55 

1391 11 2/6 3/16 1/1 5/1 7 3/60 

1392 10 6/6 16 2/1 6/1 7 6/60 

1393 24/10 7/6 6/16 3/1 7/1 8/6 3/60 

 همان. مأخذ:

 

گنااري صننعتی در كونور را رنی     س وضعيت ميزان سرمايه5آمار و ارالعات جدود 

رنور  اساس اين جدودس رنی اينن دورهس بنه   دهد. برنوان می 1393ا ی  1390هاي ساد

ميليارد رياد صادر شنده اسنت    844.175تأسيس به ارزش فقره جواز  15997متوسطس 

بنرداري  ميلينارد ريناد بنه بهنره     134.275فقره به ارزش  4863كه از اين ميزانس تعداد 

س تعنداد جنواز تأسنيس و پرواننه     1391هناس صنرفاً در سناد    ری اينن سناد   رسيده است.

و  1392هاي  در سادگااري كاهش يافته و مجدداًبرداري و به تب  آن ارزش سرمايهبهره

 اين متيير افزايش يافته است.  1393
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 گذاري صنعتي در كشور. وضعيت سرمايه5جدول 

 سال

 جواز تأسيس برداريپروانه بهره

تعداد پروانه 

 )فقره(

گذاري ارزش سرمايه

 )ميليارد ريال(

تعداد جواز 

 )فقره(

گذاري ارزش سرمايه

 )ميليارد ريال(

1390 6331 156800 15784 801200 

1391 3987 83200 14456 548100 

1392 4168 148600 17249 1104200 

1393 4965 148500 16499 923200 

 متوسط

(1390- 1393) 
4863 134275 15997 844175 

 همان. مأخذ:

 

افزوده بخنش صننعت   هاي صنعتی از ارزشس وضعيت سهم گروه فعا يت6در جدود 

رنور  بنه  1392-1387هناي  ارالعات اين جدودس در ری سادكوور آمده است. براساس 

ميانگينس صناي  تو يد مواد و محصوالت شيميايیس صناي  وسايل نقليه موتنوري و تريلنرس   

 4/20درصند(س )  24ترتي  با )صناي  فلزات اساسی و صناي  محصوالت كانی ديرفلزي به

هاي فعا ينت  ين ساير گروهدرصد( بيوترين سهم را در ب 3/10درصد( و ) 2/17درصد(س )

 اند.افزوده بخش صنعت داشتهصنعتی از ارزش
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 افزوده بخش صنعتهاي فعاليت صنعتي از ارزش. متوسط سهم گروه6جدول 

گروه 

 فعاليت

صنايع 

توليد 

مواد و 

محصوالت 

 شيميايي

فلزات 

 اساسي

محصوالت 

كاني 

 غيرفلزي

وسايل 

نقليه 

موتوري 

 و تريلر

مواد غذايي 

و 

 هاآشاميدني

آالت ماشين

و تجهيزات 

بندي طبقه

نشده در 

 جاهاي ديیر

آالت ماشين

مواد و انتقال 

نيروي برق و 

هاي دستیاه

 ديیر

محصوالت 

الستيكي 

و 

 پالستيكي

محصوالت 

فلزي فابريكي 

بجز 

آالت و ماشين

 تجهيزات

 منسوجات

مجموع 

ساير 

گروه 

 هافعاليت

متوسط 

 سهم

هاي ساد

(1387- 

1392) 

24 2/17 3/10 4/20 4/7 1/4 1/3 5/2 2/2 2/2 7/6 

 .1394وزارت صنعتس معدن و تجارتس برنامه راهبردي وزارت صنعتس معدن و تجارتس تيرماه  مأخذ:

 

س وضعيت روند صادرات صنعتی كوور را با كنل صنادرات گمركنی در رنی     7جدود 

 106980مجمنوع  دهند. در رنی دوره مناكورس در    نوان می 1393ا ی  1390هاي ساد

درصد از سنهم صنادرات    5/79ميليون دالر ارزش صادرات صنعتی كوور بوده كه حدود 

گمركی كوور را شامل شده است. صنادرات صننعتی كونورس رنی دوره مناكور از سناد       

بنه   1390ميلينون دالر در سناد    27590رونند كاهونی داشنته و از     1392ا ی  1390

اينن رقنم افنزايش     1393ه و مجدداً در سناد  رسيد 1392ميليون دالر در ساد  25121

 ميليون دالر رسيده است. 29132يافته و به 
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 . وضعيت صادرات صنعتي كشور7جدول 

 1393 1392 1391 1390 عنوان
 مجموع دوره

(1390- 1393) 

 متوسط دوره

(1390- 1393) 

 كل صادرات گمركی

 )ميليون دالر(
33819 32567 31552 36555 134493 33623 

 26745 106980 29132 25121 25137 27590 صادرات صنعتی )ميليون دالر(

سهم صادرات صنعتی از كل صادرات 

 )درصد(
5/81 2/77 6/79 7/79 5/79 5/79 

 .1394خالصه تحوالت اقتصادي كوورس بانک مركزي جمهموري اسالمی ايرانس  مأخذ:

 

سنرمايه اابنت ناخنا ص    از تونكيل  را متوسط سهم بخش صنعت و معدن  8جدود 

اساس اين جدود متوسط سهم بخش صنعت و معدن به قيمنت اابنت و   دهد. برنوان می

اي گوننه كاهش يافته بنه  1389 - 1384س نسبت به دوره 1393 - 1390جاري در دوره 

درصند در   5/12درصند بنه    15اساس قيمت اابتس سهم بخش صنعت و معندن از  كه بر

 است.رسيده  1393 – 1390دوره 

 

 . متوسط سهم بخش صنعت و معدن از تشكيل سرمايه ثابت ناخالص8جدول 
 )درصد( 

 (1393 -1390) (1389 -1384) عنوان

 متوسط سهم بخش صنعت و معدن

 )به قيمت جاري(
8/13 3/10 

 متوسط سهم بخش صنعت و معدن

 (1383)به قيمت اابت ساد 
15 5/12 

 .1394برنامه راهبردي وزارت صنعتس معدن و تجارتس تيرماه وزارت صنعتس معدن و تجارتس مأخذ: 
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هاي اقتصناد كونور   وضعيت اشتياد در بخش صنعت نسبت به ساير بخش 9جدود 

 1394دهد. براساس اين جدود كل شادلين كونور در سناد   نوان می 1394را در ساد 

نفر در بخش صننعت   7147011اند كه از اين ميزان معادد نفر بوده 21968700معادد 

درصد نيروي كار كوور در بخش صننعت اشنتياد    33كوور اشتياد دارند. درواق  حدود 

 دارند.  

 

 1394. شاخص اشتغال نيروي كار در سال 9جدول 

 اشتغال در بخش خدمات اشتغال در بخش صنعت اشتغال در بخش كشاورزي اشتغال كل عنوان

 10.860.392 7.147.011 3.961.297 21.968.700 تعداد )نفر(

 49 33 18 100 سهم )درصد(

 س مركز آمار ايران.1394چكيده نتايج ررح آمارگيري نيروي كار در ساد  مأخذ:

 

بخنش صننعت    هاي كالن بخش صنعت حاكی از آن اسنت كنه اوالً  در مجموع شاخص 

درصندي از اشنتياد    30ناخا ص داخلی و نيز سهم درصدي از تو يد  16د يل داشتن سهم به

هناي كنالن بخنش صننعت در     اي برخنوردار اسنت. وضنعيت شناخص    كوورس از اهميت وي ه

افنزوده  هاي اخير مريد اين موضوع است كه با ادامنه رونند فعلنی و كناهش رشند ارزش     ساد

لنی  گااري صنعتیس بخش صننعت كونور بنا ركنود و تعطي    بخش صنعت و نيز كاهش سرمايه

 دنباد آن اشتياد نيز تحت تأاير قنرار خواهند گرفنت.   هواحدهاي موجود مواجه خواهد شد و ب

 ارزيس نامناسن   هناي سياست از تركيبی كه گفت توانمی دست آمدههب به نتايج توجه  اا با

 صننعت  بخش در گااريسرمايه براي انگيزه كاهش نفتیس مناب  كاهش هاي اقتصاديستحريم

 سب  شند  ا مللیبين بازارهاي رريق از روزبه تجهيزات و آالتماشين به دسترسی كاهش و

 توجنه بنه   بنا  بنابراين يابد. كاهش ايران در صنعتی رشد و بخش اين با قوه توان نهايت در تا
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توسنعهس   شونم  برنامنه  در نبايند  اخينرس  هناي سناد  در صنعت بخش رشد با قوه توان كاهش

داد. از داليل اصنلی وضنعيت كننونی     شكل صنعتی باالي رشد راستاي در را زيادي انتظارات

تدوين استرات ي در بخش صنعت كونورس باعن    عدم ريزي و بخش صنعت كوورس عدم برنامه

موضنوع  انداز اين بخش شده اسنت. درواقن    ايجاد چا ش در تسري  دستيابی به اهداف چوم

( قانون برنامنه پننجم توسنعه منورد تأكيند      150در ماده )كه تدوين استرات ي توسعه صنعتی 

 .نداشته استمناسبی عملكرد تاكنون اين حكم  كه متأسفانه بودسقرار گرفته 

 

 اقدامات و راهكارهاي الزم در جهت بهبود وضعيت بخش صنعت .3

 راهكارهاي اصلی اين مطا عه عبارتند از:

و موخص  مدت صنعت و معدن كوورو برنامه بلند تدوين استرات ي توسعه صنعتی 

 هاي مختل  صنعت شامل: شدن رويكرد دو ت در قباد بخش

 بنا  پيونرفته  و نوين صناي  هايررح در گااريسرمايه به خصوصی بخش توويق - 

 .خارجی هايشركت و ايتوسعه هايسازمان با مواركت باال فناوري

 موناركت  جلن   هندف  بنا  خصوصنی  بخنش  توسنعه  مسنير  سازيروان و تسهيل ن 

 .1404انداز چوم فرآيند تحقق در حداكثري

 معندنی  صننعتیس  امنور  اداره در دو نت  سنهم  كناهش  و سياسنتگااري  بنر  تمركزن  

 .وچهارمچهل اصل هاي كلیسياست ايفاي در جهت كوور تجاريو

 و معندن  صننعتس  بخنش  بنا  منرتبط  كنار وكسن   فضاي بهبودهايمر فه ارتقاين  

 .تجارت
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 پنايري رقابنت  ارتقناي  جهت نياز مورد هايزيرساخت توسعه براي گااريسرمايه ن 

 .جهانی اقتصاد در مناس  جايگاه كس  براي كوور تجاري معدنی و صنعتیس

 و معدن صنعتس هايبخش در خارجی مستقيم گااريسرمايه از حمايت و توويق ن 

 .  تجارت

 .صادرات توسعه رويكرد با ا مللیبين تجاري روابط توسعه ن 

 محندوديت  ايجاد و باال افزودهارزش با تو يد در خام مواد و مناب  از بهينه استفاده - 

 . خام صادرات مواد در

 و پننايريرقابننت افننزايش راسننتاي در خصوصننی بخننش توسننعه و توانمندسننازي  

.هرگونه انحصار از جلوگيري

كنارگيري  تو يدي با او وينت افنزايش بنه   ن رف  موكل سرمايه در گردش واحدهاي  

 فعاد و توسعه واحدهاي فعاد موجود. ظرفيت واحدهاي نيمه

 ها.( قانون هدفمند كردن يارانه8ن اهتمام دو ت به پرداخت سهم تو يد از محل مناب  ماده ) 

محوري در بخنش تو يند و حنل اينن     ن تدوين برنامه شوم توسعه با رويكرد مسئله 

 ام موخص و شفاف.مسائل با احك

معدن و تجارت در راسنتاي ايجناد    تهيه و تدوين شرح وظاي  و اختيارات وزارت صنعتس - 

 .هاي صنعتی مورد نظر در استرات ي در نظر گرفته شدهها و سياستتوانايی در اجراي برنامه
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 نقش و جايیاه مجلس در راستاي ارتقا و رونق بخش صنعت .4

سوي مجلس شوراي اسالمی درخصنوص بخنش صننعت بايند     ازجمله موارد مهمی كه از

ننويس  مورد توجه قرار گيردس ملزم نمودن دستگاه حاكميتی جهت تندوين و ارائنه پنيش   

باشد كه تاكنون حندود  قانون شرح وظاي  و اختيارات وزارت صنعتس معدن و تجارت می

ن متو ينانس بنه   گاشته است. مورد مهم ديگنرس ملنزم نمنود    مهلت قانونی آنساد از  پنج

باشند  كوور منی  معدنو و برنامه بلندمدت صنعت  تدوين سند استرات ي توسعه صنعتی

هاي بخش صنعت كوور موخص شود. ازجمله كميسيون نقوه راهاساس اين سندس كه بر

تواند در اين زمينهس مرار واقن  شنودس كميسنيون    تخصصی مجلس شوراي اسالمی كه می

چنين كميسيون وي ه حمايت از تو يد ملنی و نظنارت بنر    تخصصی صناي  و معادن و هم

 باشد.  می وچهارمچهلاصل 
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